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Resumo 
 
Esse trabalho tem o objetivo de analisar a relação entre moda e mídia. A abordagem da 
pesquisa adota um viés histórico e analítico da formação da indústria cultural no Brasil, 
da sua relação com o mercado de bens simbólicos e com a indústria de vestuário. Serão 
investigados os métodos como os produtos culturais legitimam gostos e valores, 
articulando tendências de moda e moldando identidades na pós-modernidade. 
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Introdução 
A moda é um dos fenômenos mais emblemáticos da pós-modernidade. Difundida para 

todos os campos da produção cultural, ela permeia várias esferas do contemporâneo, 

transformando-se em objeto relevante da vida cotidiana, sendo vetor da articulação e do 

desenvolvimento de relações sociais. Ela tem a capacidade de condensar e traduzir 

sensibilidades próprias da cultura do século XX. 1 

A moda é sobretudo o consumo seja de objetos, seja de idéias. Muitas vezes avesso a 

questões utilitárias, o produto da moda assume caráter identitário, expressando 

identidades e identificações, afinidades e afiliações, mediando a relação de distinção e 

identificação entre os sujeitos e suas tribos no cenário urbano e virtual (Simmel, 1988). 

A moda é um território simbólico que permite a manifestação à igualização social e o 

impulso à distinção social, ou seja, à diferença. 

O sujeito, através do corpo como suporte e meio de expressão, revela uma necessidade 

latente de querer significar, de reconstruir-se através de sistemas simbólicos, geradores 

de significações novas e desencadeadores de estados de conjunção ou disjunção com 

valores pertinentes à sua cultura e ao espírito do tempo. O corpo e seus adornos se  
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contextualizam com o seu meio e com os significados atribuídos e legitimados pelas 

escolhas do grupo social .  

Quanto à moda e a cidade, Maffesoli (2005) considerou que:  

 
“... As teatralidades corporais que sobrevivem dia após dia nos rituais dos 
vestuários, ou se exprimem de uma maneira paroxística nas numerosas 
“paradas” urbanas enfatizam uma “ordo amoris” (Scheler 1996:63), na qual 
predomina um forte sentimento de pertencimento.o ideal comunitário tem 
necessidade de símbolos exteriores para traduzir a força que, interiormente, o 
estrutura.... ” 
 

A produção ininterrupta de novas modas, fenômeno visível desde a modernidade, 

deixou de ser uma característica exclusiva do universo da aparência para tornar-se o 

paradigma dominante da sociedade pós- industrial, uma vez que todos os setores 

industriais e tecnológicos se renderam à obsolescência programada e à estilização de 

produtos. 

O design de moda representa uma das áreas mais carentes de investigação e pesquisa 

científica. É uma área tradicionalmente relacionada ao fútil, ao momentâneo e ao 

efêmero e não apresenta balizas teórico-metodológicas bem fundamentadas no que 

concerne à sua produção científica. Hoje, vêm conquistando definitivamente seu espaço 

na produção cultural do país. Aqui pretendemos investigar o papel da indústria cultural 

e de suas mídias na constituição desse campo. 

Quanto a isso, Castilho & Martins (2005) consideram:2  

 

“As mídias especializaram-se cada vez mais em construir mundos perfeitos, 
possíveis, desejáveis, prováveis, e tanto outros nos quais se espelham os sujeitos 
e seus destinatários. Todas essas criações estão pautadas em estratégias 
narrativas, discursivas e mesmo nas de textualização que geram tais efeitos de 
sentido de construções de mundo, aos quais subjaz, sempre, a de ilusão de que 
determinado produto, publicizado pelas mídias, é absolutamente necessário, 
desejável, querido, fundamental, imprescindível para seus possíveis 
consumidores. ”(P. 22) 
 

A partir dos anos 80, o amadurecimento das indústrias têxteis e de confecção exigiu 

maior qualificação da mão de obra, inclusive de estilistas industriais, de nível superior, 

capazes de responder às exigências tecnológicas e mercadológicas cada vez mais 

sofis ticadas. Tal tendência se fez mais presente nos anos 90, com a abertura dos 

mercados e com a exigência de maiores padrões de qualidade e competitividade 

(Wajnman & Almeida, 2002).  
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A constituição de um mercado de bens simbólicos, em razão da expansão da indústria 

cultural no país, nos anos 40 e 50, contribuiu para um crescente interesse pela moda.  O 

estabelecimento de uma classe média urbana no país, constatado desde a II Guerra e 

conseqüente da intensificação da industrialização no período Juscelino Kubitscheck 

também foi um fato determinante do fenômeno. 

 
Figura 1: O processo de industrialização brasileiro e o período Juscelino Kubitscheck. 

 

Tal transformação fez crescer o gosto pela transformação das aparências e de um 

consumo de informação que moldou novos padrões estéticos, influenciados 

principalmente por modelos oriundos da Europa e dos Estados Unidos.  

Percebe-se desde então um íntimo entrelaçamento entre indústria têxtil e de confecção 

com a indústria cultural, que exerce o papel de instância articuladora de tendências.  

 
Figura 2: Na gênese da indústria cultural brasileira, a importação de estilos de vida 

estrangeiros compunha o discurso dos produtos midiáticos brasileiros. Na figura acima 

vemos algumas campanhas de moda masculina da década de 50. 
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Da indústria cultural: 

Entende-se aqui Indústria Cultural como conjunto de subsistemas sociais e econômicos 

responsáveis pela produção e difusão de valores e informações, pela adoção de novos 

padrões estéticos, através do que se considera um processo de industrialização da 

cultura. São representados pelas mídias: jornais, revistas, filmes, publicidade, rádio, 

entre outros. Esse campo teórico analisa esses veículos e as conseqüências culturais e 

sociológicas de seus produtos (Adorno & Horkheimer, 1978).  

Já o conceito de mercados de bens simbólicos e das trocas simbólicas é entendido como 

um espaço social regido por leis econômicas e organizado em torno de mercadorias 

imateriais, regidas por valores gerados a partir de produtos da indústria cultural. São 

considerados simbólicos por dependerem da percepção individual ou coletiva em torno 

dele. A moda é o exemplo mais claro desse sistema de trocas simbólicas que rege a vida 

nas sociedades ocidentais. 

Quanto a isso, Marinho apud Wajnman (2004) consideram:  

 

“O vestuário é um poderoso elemento de ligação entre o indivíduo e esse 
sistema simbólico que as diferentes mídias da indústria cultural produzem e 
controlam. Essa identificação ocorre, entre outras razões, por que o vestuário, ao 
incorporar determinadas características da indumentária de personagens em 
evidência em qualquer um dos produtos da indústria cultural (...) torna acessível 
ao grande público o glamour  inerente à atriz ou ao ator das telas, ou dos 
modelos das páginas editoriais.” 

 

Existe uma dialética entre as necessidades do consumidor e a elaboração de um produto 

cultural. O produto cultural bem sucedido deve realizar o árduo trabalho de captação da 

subjetividade social.  

A indústria cultural é capaz de fomentar necessidades e a moda é uma manifestação que 

opera elementos simbólicos, tratando de temas como individualidade, identidade, 

tribalismo, fetiche, sedução. Estando também ligada à estrutura social e econômica, 

movimentando a economia. Alguns defendem até que ela é capaz de estruturar relações 

sociais e econômicas, sendo um vetor de organização social.  

No contexto da moda, o processo de industrialização visto a partir da II Guerra, trouxe 

conseqüências na diversificação de produtos culturais, no processo de importação e na 

internacionalização de gostos e costumes de uma classe média urbana, conseqüente do 

aglomeração das grandes cidades. As relações entre o setor têxtil e a indústria cultural 
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vê-se presente na ampliação do mercado publicitário e na mudança de padrões estéticos 

vigentes decorrentes das velozes transformações sociais.  

Lipovetsky (1989) considera que a consolidação do Prêt-à-Porter 3, ou ready-to-wear os 

Estados Unidos, que viabilizou a moda democrática, se deu em função de um 

merchandising eficiente viabilizado por uma indústria cultural, representada pelo 

cinema, imprensa, pela publicidade, pela sedução dos grandes magazines oferecendo 

produtos a um baixo custo para uma ampla parcela da população.  

 

O mercado de bens simbólicos no país: 

No Brasil, a criação dos estúdios da Vera Cruz em São Paulo, com o propósito de 

produzir filmes de padrão estético internacional, fez da indústria cinematográfica 

brasileira uma grande monopolizadora de gostos e valores vigentes. Depois desse, o 

grande veículo articulador de tendências seriam as telenovelas, sendo primeiramente 

produzidas pela TV Tupi (Wajnman & Almeida, 2002). 

 

 
Figura 3: O Estúdio da Vera Cruz e cena do filme: “Lampião: O rei do cangaço” 

 

A criação de editoras, como a Editora Abril na década de cinqüenta fez difundir a 

publicação de revistas destinadas a segmentos, dentre eles o feminino, difundindo 

modelos de comportamento, ideologias, padrões de consumo, etc. O segmento têxtil, de 

cosméticos e de confecções teve expressiva participação na consolidação dessas mídias. 

Hoje são dezenas revistas no Brasil que abordam o tema.  

                                                 
3 Prêt-à-Porter: expressão apropriada do inglês ready-to-wear. É o modo de produção industrial e 
massificado de roupas. Possibilitou a democratização da moda, em contraponto à alta costura, modo de 
produção caracterizado pela exclusividade, que primava pela identidade de classe e pelo esmero de ofício. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 6 

Vê-se nesse apanhado histórico que a indústria cultural teve grande relevância no 

desenvolvimento do mercado de bens simbólicos, representado aqui principalmente pela 

indústria da moda, que reorganizou o gosto e os padrões de consumo na sociedade 

brasileira. A indústria da moda, alicerçada por todo esse ferramental capaz de difundir 

novas ideologias, desenvolve-se no sentido de configurar novas formas de identificação 

e sociabilidade que fomentassem o consumo desses produtos culturais. 

Os produtos da cultura de massa acarretam uma hibridização entre os produtos da 

cultura popular e de elite, desestabilização de valores tradicionais, enunciando valores 

comandados pelo imaginário e pela estética midiática. A indústria  da moda participa 

desse fenômeno de sugestão de novos valores. 

Apesar da aparente permissividade e democracia de estilos defendida pelos críticos de 

moda contemporâneos, representados pelos movimentos de moda contra-hegemônicos, 

e da suposta diversidade de instâncias legitimadoras de tendências de moda, 

representadas pelas novas mídias, percebe-se a preeminência da grande mídia enquanto 

instância formadora de opinião e legitimadora de novos valores, no campo da moda. 

 

O consumo e a mídia 

Considerado até pouco tempo expressão máxima da alienação política e do 

individualismo que caracterizam a sociedade capitalista, o consumo foi por muito tempo 

alvo de uma atitude predominantemente negativa e acusatória. Sintoma da 

superficialidade narcísica que teria tomado conta da mentalidade dos indivíduos 

contaminados pela ganância do ter, pejorativamente apelidado de consumismo, não era 

tido como objeto digno de atenção de cientistas sociais. A partir da década de 80, um 

olhar menos apocalíptico e mais compreensivo passou a reconhecer nas relações de 

consumo um objeto estratégico por meio do qual pode-se investigar os códigos e 

princípios que ordenam a vida social. 

Elemento central do consumo, a indústria cultural, seus produtos e espetáculos são 

responsáveis pelo fornecimento de imagens, sons e padrões de comportamento com os 

quais as opiniões políticas são moldadas e manipuladas. A reflexividade e o auto-

monitoramento são aspectos marcantes das representações contemporâneas das 

identidades. O consumo é um dos principais articuladores das múltiplas representações 

das identidades dos indivíduos. Ele integra as diversas possibilidades de se forjar 

identidades (Kellner, 2001). 
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Figura 4: Os produtos da indústria cultural moldam ideologias e identidades, sugerem 

valores e gostos e induzem hábitos de consumo globalizados. 

 

Os meios de comunicação de massa e as demais mídias causaram inúmeros processos 

de transformação nos mecanismos de construção identitária. A televisão participou 

dessas significativas mudanças e operou processos de aculturação que geraram novos 

padrões de comportamento e concepções de identidade  (Matuck & Meucci, 2005).  

A indústria não pára de criar novos desejos de consumo. O indivíduo pós-moderno é 

cercado de gadjets que acabam por representá-lo e emblematizá- lo. Os objetos tornam-

se extensões da identidade do indivíduo, fazendo parte das representações que fazemos 

de nós e dos outros.  

Quanto aos Bens de consumo e a identidade, McCracken (2003) considerou que:  

 

“O significado dos bens de consumo e a criação de significado levada a efeito 
pelos processos de consumo são partes importantes da estruturação de nossa 
realidade atual. Sem os bens de consumo, certos atos de definição do self e de 
definição coletiva seriam impossíveis nessa cultura. [...] Os bens de consumo 
nos quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e renda são carregados de 
significado cultural. Os consumidores utilizam esse significado com propósitos 
totalmente culturais. Usam o significado dos bens de consumo para expressar 
categorias e princípios culturais, cultivar ideais, criar e sustentar estilos de vida, 
construir noções de si e criar mudanças sociais. O consumo possui um caráter 
completamente cultural ”. 

 

 

Identidade, identificação e mídia 

A identidade diz respeito à representação que o indivíduo faz de si, como a que o outro 

faz dele. Consiste no processo em que os indivíduos reconhecem as especificidades de 
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uma pessoa, os elementos distintivos traduzidos em elementos físicos, corporais, 

emocionais, intelectuais, tribais e comunitários. 

A identidade pode ser entendida como o processo de apresentação e atribuição de 

qualidades a um sujeito, segundo sua cultura, atitudes, aparência e também na expressão 

dos seus valores. Tais qualidades, embora não apresentem uma correlação absoluta e 

não formem uma unidade, possuem semelhanças e constituem papéis socialmente 

construídos, expressam capital cultural (Bourdieu, 2003) e aglutinam diversos 

fragmentos do que se chama “eu” (Goffman, 2001).  

Na contemporaneidade as tradições não fornecem o único quadro de possibilidades de 

expressão da identidade do sujeito. A pluralidade de referências tem como conseqüência 

uma possibilidade de escolha por parte do sujeito com base em sua afinidade e 

identificação. 

Em contrapartida, o indivíduo se encontra sempre em necessidade de se adequar aos 

novos ditames da indústria da moda. O “estilo de vida” e os hábitos de consumo por 

eles sustentados se tornam uma expressão de sua subjetividade, mas geram angústia e 

incerteza frente aos referenciais impostos pela mídia. O estilo não se refere somente à 

esfera do consumo ou da aparência, mas à narrativa, ao self do sujeito expresso em 

frente os outros indivíduos. Construir estilos de vida aqui pode ser pensado como 

constituir subjetividades.  

 
“[...] A lista de compras não tem fim. Porém por mais longa que seja a 
lista, a opção de não ir às compras não figura nela. E a competência mais 
necessária em nosso mundo de fins ostensivamente infinitos é a de quem 
vai às compras hábil e infatigavelmente. (Bauman, 2001).” 
 

Os consumidores e os bens de consumo podem ser entendidos como estações 

intermediárias de significados culturais. A publicidade, o mundo da moda e os rituais de 

consumo são instrumentos de movimento de significado. O mundo da experiência 

cotidiana, através do qual o mundo dos fenômenos se apresenta aos sentidos do 

indivíduo, é totalmente moldado e constituído pelas crenças e pressupostos de sua 

cultura que definem categorias culturais que segmentam distinções de classe, status, 

gênero, idade e ocupação (McCracken, 2003).  

Quanto à relação objeto e sujeito, Castilho & Martins (2005) ainda consideram: 

 
“[..] Os produtos de moda são objetos-extensores do próprio sujeito. Tais 
objetos representam metonimicamente aquele que o possui e, por meio de 
uma série de associações e analogias, metaforizam o próprio ser humano, 
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dada sua inserção no tempo e no espaço do mundo contemporâneo e as 
relações estabelecidas com ele mesmo e com o “outro”[...] Nesse vai-e-
vem entre metonímias e metáforas, é fácil constatar que a identidade 
humana contemporânea é hipermidiática, e sua característica é a da 
multiplicidade, que, paradoxalmente, o apaga nas superficialidade de 
suas relações.” 

 

O estilo é buscado pelo indivíduo de acordo com suas representações acerca dos signos, 

ou conteúdos simbólicos associados aos produtos. A construção de estilos de vida 

diferenciados é a materialização da pluralidade da vida social contemporânea e dos 

mecanismos de reflexividade e automonitoramento tão centrais na formação da 

individualidade.  

Vivencia-se na moda contemporânea a globalização das tendências e dos estilos de vida, 

e em contrapartida, a singularização do cânone, refletindo a resistência das 

identidades.O transnacional é simultâneo ao tribal. A pós-modernidade inaugura um 

momento de esquizofrenia e intensa troca de papéis que refletem numa moda efêmera e 

multifacetada.  

Freitas, Ricardo (2005) considerou que: 

 

“ [...] A pós-modernidade se agita na evolução de um imaginário no qual os 
objetos se exibem em hiperespetáculos, festivais cotidianos de artifícios das 
diversas esferas dos espaços privados e semipúblicos. Vive-se um dia-a-dia 
invadido pelos argumentos da comunicação de massa que contribuem para 
construir os argumentos de cada tribo, seja enquanto negação ou afirmação de 
valores transnacionais ou locais, seja pelo simples prazer de estar junto. [...] a 
confusão informacional da contemporaneidade dificulta a noção de classes, já 
que o consumo depende mais das escolhas de cada individuo do que do seu 
nível cultural ou financeiro. As opções são tão variadas que tanto alguém rico 
como alguém com pouco poder aquisitivo têm de fazer escolhas no universo 
infindável oferecido  pelo mundo das mercadorias.[...]Vivemos atualmente um 
fluido de “neo-ideologias”, de aspirações, mesmo de novas tradições, cujo  
prazer principal, como diria Maffesoli, é o de estar-junto. Um fluido que 
substitui as noções do homem político e dos partidos políticos. Assim como a 
moda, a política torna-se transnacional e tribal, e as pessoas tentam 
compreender a implosão de sua forma. Com inspiração em Maffesoli (1992), 
visualizamos a política dando origem a uma outra configuração: a da 
contemplação. Uma força estetizante que se apresenta também por meio de 
elementos da moda”. 

 
 

O consumo, enquanto fenômeno chave da vida social cotid iana, é um traço indelével do 

espírito do tempo e expressa os valores vigentes da sociedade contemporânea. No 

contexto urbano e industrial, quase todos os valores são mediados pela cultura de massa, 
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inclusive as representações políticas e ideológicas. Dessa maneira, Jameson (1992) 

considera que as obras de cultura de massa deveriam oferecer um conteúdo 

recompensador ao seu público. Assim a cultura de massa atingiria um impacto social 

significativo. 

A era da espetacularização midiática inaugura um momento em que cresce a 

interferência do virtual na vida cotidiana e o referente perde espaço para o significante 

na subjetividade dos indivíduos. O real perde espaço para o virtual e a celebração da 

moda é a manifestação mais clara desse fenômeno. 

 

Conclusões: 

As mídias representam papel central no processo de legitimação de gostos e referências 

estéticas na contemporaneidade. No campo da moda, ela própria se confunde com seu 

meio de articulação, tendo em vista sua dimensão espetacularizada atribuída na 

contemporane idade. 

Conforme levantado, a moda representa considerável relevância na sociabilidade dos 

sujeitos nas interações cotidianas, atribuindo identidades e papéis sociais aos indivíduos. 

Os aparatos ideológicos usados pelas mídias, que articulam e difundem tendências de 

moda, são elementos fundamentais na percepção que os indivíduos fazem desses 

produtos e precisam ser investigados com propriedade a fim de esclarecer as estratégias 

de manipulação que elas adotam, com o intuito de defender a livre expressão ident itária 

e o esclarecimento do indivíduo. 
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